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Vážení občané,
vítám vás zpět v Troji z letních do-
volených a prázdninových pobytů 
a přeji vám bezproblémové a klid-
né zahájení další pracovní sezóny. 
Dětem ve školce a základní škole 
i studentům Trojského gymnázia 
přeji úspěšný start v novém škol-
ním roce. Stavební úpravy ve škole 
budou dokončeny v průběhu září, 
děkuji všem za trpělivost a pocho-
pení částečného omezení provozu 
tělocvičny. Nová kmenová třída 

a počítačová učebna velmi zlepší 
možnosti výuky v základní škole a 
dětem se jistě budou líbit.  

Měsíc září v Troji je opět ve zna-
mení kulturních akcí. Tradiční Troj-
ské vinobraní je letos doplněno dal-
ším programem, tématicky zastře-
šeným Týdnem kulturního dědictví 
a památek. Stejně jako loni bude 
možné navštívit běžně nepřístupné 
historické objekty, připomenout si 
historickou podobu Troje besedou 
se sousedy nebo na výstavě v gale-

rii Trojský kůň. Podrobný program 
naleznete na vnitřní dvojstraně. 

Dárkem pro nejmenší je výstava 
Gabriela Filcíka v galerii U Lávky 
s tématem dětských ilustrací a hra-
ček. Přijďte na slavnostní zahájení 
3. září v pět hodin odpoledne!
Přeji vám pěkné babí léto a tě-
ším se na viděnou při některé  
z kulturních a společenských akcí 
v Praze-Troji!

tomáš Drdácký, drdacky@mctroja.cz
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život v troji 

zastuPitELstvo mč informujE 

ÚřaD mč informujE

TERMÍNY PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ  

5.–6. 9. 2009  10.–11. 10. 2009  14.–15. 11. 2009
pro občany (nikoli pro právnické osoby či podnikatele) na obvyklých stanovištích:

n	nad kazankou – dvůr ZŠ Trojská
n	sádky – vyhrazené místo pro pojízdnou knihovnu
n	Pod salabkou – křižovatka s Trojskou
n	Pod havránkou – před zahradou domu čp. 28 
n	na Pazderce – proti domu čp. 213 (rozšířená komunikace)
n	v Podhoří – naproti domu čp. 280 – Botanická zahrada (bývalá Octárna) u opěrné zídky 

Připomínáme všem, že odpad můžete vozit také do sběrného dvoru hl. m. Prahy (pro občany Prahy zdarma) – 
nejblíže ve voctářově ul. v Praze 8-Libni, tel.: 266 007 299, provozovatel: iPoDEC – čisté město a.s.  
Provozní doba: Po – Pá 8.30–17.00 hod., so 8.30–15.00 hod.
karel novotný, vedoucí stavebního oddělení
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BASKET SLOVANKA
Basket Slovanka patří k české špičce 
v dívčím basketbalu - letos tři tituly 
v kategorii 7., 8. a 9. tříd a dvě stříbr-
né medaile v kategorii minibasket-
balu v kat. 5. a 6. tříd, což znamená 
15 titulů Mistr Čr celkem! V minulé 
sezoně jsme se mimo jiné zúčastni-
li i Poháru Mistrů evropských zemí 
v Moskvě a v semifinále smolně 
prohráli s domácím týmem a poz-
dějším vítězem... nakonec jsme byli 
třetí, ale i to je úspěch. Každý rok 
hraje několik juniorek nebo kade-

tek v reprezentačních týmech Čr na 
Me nebo MS a naše tři odchovanky-
ně elhotová, Maňáková, Kulichová 
startovaly na Me žen. Věnujeme se 
především mládeži, ale naše ženy 

hrají i extraligu a letos jsme uhájili 
sympatické 7. místo. Nicméně priori-
tou zůstává mládež, a proto rozvíjí-
me své aktivity hlavně na Praze 7, 8, 
9, 14 a 18. Máme několik přípravek 
– Troja, Ďáblice, Černý Most a Let-
ňany. V Troji máme zajištěny úterky 
a středy a trénujeme v ZŠ Trojská 
110, Praha 7-Troja. Řady hráček do-
plňujeme o nové zájemce a to pře-
devším letos v ročnících 1997, 1998 
a 1999. Letos v září pořádáme ná-
bory dívek a chlapců do přípravek 
minibasketbalu – ročníky 1999, 2000 
a 2001. Více informací naleznete na 
našem webu www.basketslovan-
ka.cz nebo na 604 239 296.

Roční průměr 47 (u tram-
vaje) respektive 40 (u 

zámku) µg/m3 oxidu dusí-
ku v uplynulých 12 měsících 

překračuje povolený limit 
znečištění pro ochranu lid-

ského zdraví (32 µg ...) U Trojského zámku                      Trojská x Pod Lisem
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Od 3. září 2009 dochází ke změ-
ně příjezdu bibliobusu. Bibliobus 
bude v Troji poskytovat své služ-
by každý sudý týden od 13.00 
do 18.00 hodin na stejném místě 
v ulici Sádky. 
rozšířením výpůjční doby směrem 

ke konci vyučovací doby základní 
školy i gymnázia chceme přilákat 
další mladé čtenáře. Tato forma 
pojízdné knihovny si již našla své 
čtenáře, ale stále jich je na počet 
obyvatel Troje málo. Aktuální in-
formace o provozu bibliobusů 
najdete na webových stránkách 
MKP na adrese www.mlp.cz.

Nad Kazankou

Sádky
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Změna provozu

ORdINAčNÍ HOdINY
MUdR. MARTINA WIEREROVÁ
praktická lékařka pro dospělé

sádky 5, troja
tel.: 233 541 746
Po 15.00 – 16.30
Út 8.00 – 10.30
čt 8.00 – 10.30

Příjem pacientů 
končí 30 min. před koncem ordinace

ovenecká 15
tel.: 233 375 405
Po 7.30 – 13.00
Út 13.00 – 18.30
st 7.30 – 13.00
čt  13.00 – 18.30
Pá 7.30 – 12.30

městská část Praha-troja 
vE sPoLuPráCi s GaLErií hL. m. Prahy 

si vás DovoLují Pozvat 

na traDiční sLavnost 
Dobrého vína a burčáku

11. ročník LEtos PoPrvé
PoD PatronátEm CEChu čEskýCh vinařů

v neděLi 13. září 2009
od 10:30 do 20:00 hodin

v areáLu trojského zámku

[severní nádvoří]
[10:30] zahájení dne [11:00] úvodní slovo
[11:15 – 11:45] divadlo červený kohout

[12:00 – 13:30] skupina iris, taneční a šermířská skupina z Prahy 7
[14:00] uvítání návštěvníků, zahájení odpoledního bloku

[14:15 – 19:00] slovácký krúžek a cimbálovka
[20:00] ukončení slavnosti

stan mč Praha-troja i Café trojský zámek
teplé a studené občerstvení

[jižní nádvoří]
malování pod vedením lektorky GhmP Lucie haškovcové

[15:00] koncert z repertoáru j. rejchy a W. a. mozarta
hraje ventova dechová harmonie

[zahrada]
zámecké vinné sklepy …Cesta za pokladem…

program pro děti v zahradním bludišti
lukostřelba i klokaní boty i pétanque i kroket

organizátoři děkují panu jaromíru ungrovi za dlouhodobou 
spolupráci při organizaci kulturního programu v trojském zámku.

mimo hlavní vstup do zámku je otevřena východní brána  
u statku a hlavní jižní brána i jednotné vstupné 50,– kč platí 
i na vinobraní v botanické zahradě i vstup na vinici sv. klára 

z ulice Pod havránkou.

NOVÁ INfORMAčNÍ TABULE
Pro zlepšení informovanosti občanů v Troji i návštěvní-
ků přijíždějících do Troje přívozem byla instalována další 
informační tabule Městské části Praha-Troja na konečné 
autobusu 112 a 236 v Podhoří. Tato informační tabule ne-
slouží jako úřední deska, ale budou na ní především zve-
řejňovány informace a zajímavosti ze života v Troji.

PŘIPOMÍNÁME
možnost využít zdarma in-
ternetové připojení v „Café  
u Lávky“. Zájemce může vyu-
žít Wi-Fi připojení na svém po-
čítači – notebooku nebo může 
použít internetový stolní počí-
tač. V sezóně od dubna do říj-
na je kavárna otevřená každý 
den od 10 do 20 hodin.

kuriozita 

jak se letos daří netřeskům
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nabízíme volná místa na cvičení pohybové výchovy v zŠ 
troja pro věkové kategorie (5–7 let). naučíme základům 
několika sportovních odvětví potřebných ke vstupu do vý-
konnostního sportu, nebo cvičení jednoduše podpoří zdra-
vý vývoj vašich dětí. Další informace na tel. 721 450 555.

nabízíme volná místa na cvičení pohybové výchovy v zŠ 
troja pro věkové kategorie (5–7 let). naučíme základům 
několika sportovních odvětví potřebných ke vstupu do vý-
konnostního sportu, nebo cvičení jednoduše podpoří zdra-
vý vývoj vašich dětí. Další informace na tel. 721 450 555.
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troja v Paměti 

Než byl postaven Trojský most v r. 1929, byla možnost dostat se 
do Holešovic pouze přívozem u dvou topolů. Tudy přicházeli vý-
letníci do vyhlášené zahradní restaurace „Na rybárně“ známé 
smaženými rybičkami s názvem „Grundle“.  Budova stále stojí, ale 
vystřídaly se zde různé podniky – také Státní statky, které řídily 
provoz zelinářství na přilehlých pozemcích. Nyní využívá budovu 
pouze rodina.

Když se vrátíme na Trojskou ulici, kolem bývalé Pomologické 
zahrady a její budovy, dostaneme se k hotelu „Bureš“ postave-
nému za první republiky, říkalo se mu hodinový. Za války zabrán 
Němci s výrobou chemických látek, které prosákly zdivo budovy 
a značně ji znehodnotily. Po válce zde sídlily laboratoře Fotoche-
my, nyní dvě cizí firmy Sepa s.r.o. a Farth Tech CZ. Dále po Trojské 
ulici, za dnešní školou, bývala restaurace ještě z dob za rakouska 
„U Kefurtů“ s přilehlou zahradou, významná tím, že se zde kona-
la ustavující schůze při založení Trojského Sokola v r. 1896.

Od Kovárny nahoru, ulicí Pod Havránkou, směrem k Velké Ská-
le, je usedlost Vavrouška, kde bývala také restaurace. Opět dolů 
k řece-stála na rohu restaurace „U Nováků“, nyní přestavěna na 
rodinný domek.

Za bývalým přívozem do Stromovky stála velmi známá restau-
race „U Šoukalů“ a dále u plavebního kanálu byla další zahradní 
restaurace.

Když se vrátíme zpět a půjdeme směrem pod zámeckou zdí 
k patrové budově bývalé „Nové hospody“ dojdeme ke vchodu 
do zámecké zahrady. Tady bývala „Zámecká restaurace“... Zde 
se konaly zábavy, hlavně „Posvícenská“. Před budovou zámku, 
na zadní straně, byl altán, kde se prodávalo obvyklé posvícenské 
zboží – perníková srdce, turecký med atd. Na ploše zahradní re-
staurace byl taneční parket. Naproti u vchodu do ZOO byla, a stá-
le je, restaurace „U Lišků“. Po otevření ZOO byla v areálu zahrady 
restaurace „U Morávků“, později se i zde pořádaly posvícenské 
zábavy. Časem vznikla i vinárna „U sv. Kláry“ a nový altán „U ru-
dolfa III.“. Nad Zoologickou zahradou bývala zahradní restaurace 
„U růžičků“. 

Pod Zoologickou zahradou směrem do Podhoří je osada zvaná 
Bosna, tam bývala zahradní restaurace „U Obermajerů“ a dále 
do nitra Podhoří byla známá a vyhlášená zahradní restaurace 
„U Loskotů“ s třešnovkou, kde měli v době zrání výletníci mož-
nost zakoupit výborné třešně. Na konci Podhoře byla ještě restau-
race „U Černých“. 

V přehledu je vidět kolik hospůdek a restaurací bylo a všichni 
se uživily. Časem ale zanikaly, až na některé. 

Vzhled Troje se stále mění značnou výstavbou, kde kdysi bý-
valy zahrady a pole, jsou nyní krásné domy a vily. Kde kdysi byly 
ovocné stromy na stráních, jsou dnes vinice, o které se hlavně sta-
rá Botanická zahrada. Troja je stále krásnou oblastí se zajímavými 
středisky – Trojským zámkem, Zoologickou zahradou a Botanic-
kou zahradou se skleníkem Fata Morgana.            alžběta filipová

12. 9. den otevřených památek společné procházky po 
troji sraz ve 12.00, 13.00, 14.00 hodin u výstupních turniketů ze 
zoologické zahrady trasa trojský mlýn, trojský zámek, Panský 
dvůr. délka každé procházky asi 3 hodiny.Po skončení možnost 
individuálních návštěv dalších památek viz seznam níže.

12. 9. Den otevřených památek
12.9. vernisáž výstavy v galerii trojský kůň – 

Plavba na dolním toku vltavy
13. 9. trojské vinobraní + vinobraní 

v botanické zahradě
17. 9.  setkání klubu trojské historie 
19. 9. trojský den s trojskou kartou
20. 9. výlet parníkem za antonínem 

Dvořákem

život v troji

dNY EVROPSKéHO dědICTVÍ 12.–20. zÁŘÍ 2009 

TÝdEN KULTURNÍCH A SPOLEčENSKÝCH SETKÁNÍ V PRAzE-TROJI

trojský mlýn     
Trojský mlýn zřejmě pods-
taně staršího založení než 
zámecký areál, v jehož jiho-
západním sousedství se nalé-

zá. Svému účelu sloužil ještě 
v první polovině 19. století, 
kolem 1845 přestavěn na 
mohutnou sýpku.V mapách 
z r. 1846 je mlýnský odpadní 
kanál značen jako suchý, tedy 
se již nemlelo. Památka zcela 
uzavřená veřejnosti. 
Ve dnech eHD 2009 otevřeno: 
12. 9. 2009 organizované pro-
hlídky ve 12.00, 13.00 a 14.00 
hodin. Vstupné: zdarma

trojský zámek
Stavba raně barokního zámku Troja zahájena v roce 1679 
hrabětem Václavem Vojtěchem ze Šternberka. Autorem 
projektu byl architekt francouzského původu Jean Baptiste 
Mathey. Nyní zámek spravuje Galerie hl. města Prahy. Stá-
lé expozice: Věčné léto v římské vile, František Bílek v Troji 
(Oranžerie). Prohlídkový okruh bude zpestřen o běžně ne-
přístupné části zámku. Památka běžně přístupná veřejnosti.  
otevřeno út-čt, ne 10.00-18.00, pá 13.00-19.00 (zahrada 10.00-
19.00), so 10.00-19.00 hod. Ve dnech eHD 2009 otevřeno: 12.9. 
2009–20. 9. 2009 10.00–18.00 hod. Vstupné: za běžné vstupné.

pokračování 
historické exkurze 
z předchozího čísla
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dNY EVROPSKéHO dědICTVÍ 12.–20. zÁŘÍ 2009 

TÝdEN KULTURNÍCH A SPOLEčENSKÝCH SETKÁNÍ V PRAzE-TROJI

panský dvůr
Adresa: Pod Havránkou 7, Praha-Troja
Statek v sousedství bývalé osady rybáře patřil k základnímu 
hospodářskému zázemí trojského panství. Obytná budova 
po severní straně vstupní brány vznikla asi současně se zám-
kem,koncem 17. st. Protější budova, známá jako stará trojská 
pošta patrně konec 18. stol. Vleklé restituční spory. V součas-
né době se připravuje projekt regenerace statku. Organizo-
vané prohlídky v sobotu 12. 9. ve 14.00, 15.00 a 16.00 hodin 
s představením budoucího využití areálu.

z venkovní expozice BZP- 
vstupné).

viniční sloup      
Ozdobný viniční sloup z časů 
rozkvětu trojského vinařství 
z 18. století. Původně stával v 
Trojské ulici nad křižovatkou 
u zámku, později přenesen 
na dnešní místo. Začátek stez-
ky Quido Schwanka. Památka 
běžně přístupná veřejnosti.  
otevřeno přístupna bez ome-
zení. 

kaple sv. václava
Kaplička vystavěna 1865 manželi 
Vrzákovými, tehdejšími majiteli 
Lysolaj. 1.písemná zmínka 1905 
(in Ant. Podlaha: Posvátná mís-
ta Království českého). Absolut-
ní devastace koncem 80. let mi-
nulého století, obnoveno 1996 
Společností pro obnovu kaple 
sv. Václava a zvelebení kaple 
sv. Kláry v Praze-Troji. Památka 
běžně nepřístupná veřejnosti. 
Ve dnech eHD 2009 otevřeno:  
12.  9.  2009 10.00–18.00  hod.  
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12. září v 18.00 hodin vernisáž 
výstavy pLavba na doLním 
toku vLtavy, v galerii Trojský 
kůň u řeky. Historické fotogra-
fie a modely dokumentující ži-
vot na řece nejen v Troji.

viniční dům s vinicí     
Vinice, jedna z posledních 
dochovaných, připomíná do-
by, kdy prakticky všechny 
vhodné svahy v teplé Trojské 
kotlině byly vinicemi. Trojské 
vinařství, které je nepochyb-
ně středověkého původu, po 
sobě zanechalo řadu pamá-
tek v usedlostech i místních 
názvech. 19. st. epidemie ré-
vokazu, zbytky i poč. 20. st. 
Ve dnech eHD 2009 otevřeno:  
12. 9. 2009 a13. 9. 2009 10.00–
23.00 hod. Vstupné: zdarma 

kaple sv. kláry      
Kaple vznikla jako součást 
zámeckého areálu, s vlastním 
zámkem byla kdysi spojena 
schdištěm. Památka běžně 
nepřístupná veřejnosti. Ve 
dnech eHD 2009 otevřeno: 
12. 9. 2009–13. 9. 2009 9.00–
20.00 hod.

dALšÍ SCHŮzKA KTH 17. zÁŘÍ
Klub trojské historie (KTH) má svůj znak. Logo představu-
jeme ve variantě v negativu. Další setkání všech pamět-
níků a dalších zájemců o trojskou historii bude v ka-
várně u lávky 17. září od 17 hodin.                   (bok) 

TROJSKÝ dEN 19. 9. 2009, 9–19 h
Den plný hudby, her a podzimních plodů!
program v zahradě zámku troja:
 9-19 h dýňové hrátky pro malé i velké, malířská 

a sochařská dílna pro malé i velké
 10, 11, 16h vystoupení s kontaktními zvířaty
 12 a 14 h koncert dětí ZUŠ z Libčic n/Vlt
 13 a 15 h koncert – JazzKombo
 16.30 h přivítání a projevy zástupců MČ Troja, Zoo 

Praha, Botanické zahrady a Galerie hl. m. 
Prahy

 16.45 h křest želv pardálích
 17 h  koncert – Ivan Hlas Trio
Držitelé Trojské karty 2009 dostanou při 
vstupu do zámecké zahrady pou-
kaz na občerstvení (1 teplé jídlo, 
pivo nebo nealko a sklenka vína 
z vinice sv. Kláry).
Tento den mají rovněž zajištěnu 
plavbu zdarma z rašínova nábřeží 
do Troje s Pražskou paroplavbou.
Loď odplouvá v 9.30, 12.30 a 15.30 h

Vinobraní
v Botanické zahradě
Vinobraní letos proběhne sou-
časně také ve Vinici sv. Kláry BZ, 
a to v sobotu 12. 9. od 11 do 22 
hodin a v neděli 13. 9. od 11 do 
19 hodin.Více o rozsáhlém pro-
gramu na www.botanicka.cz.
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Oddíl Stopa získal díky grantu MČ Praha-Troja dva 
nové táborové stany Tee-pee.

inzerce

trojský kaLEnDář

TENISOVÁ ŠKOLA 

Mgr. Mirky Bendlové-Koželuhové
PRO DĚTI MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL
MOTTO: TENIS NA KURTECH PŘINÁŠÍ RADOST Z POHYBU A TĚ-
LESNÝ I DUŠEVNÍ ROZVOJ, TENIS U POČÍTAČE–VÍCE DIOPTRIÍ :-)

Zaměření výuky: 
a) tenis ve skupinách, všeobecná příprava 
b) tenis jako nástroj pomocných cvičení pro 

dislektiky, disgrafiky a handicapované 
děti; prokazatelné výsledky mnohých 
dětí z této kategorie v reprezentaci ČR 

c) odpolední soukromé výukové hodiny 
za asistence rodičů 

místo výuky: 
a) hala Stromovka – areál Tatran Praha
b) hala Troja 
c) smluvně zavázané tenisové haly v místě školy 

termíny výuky: 
1× týdně Zimní příprava – od 1. 10. do 15. 4. ve výše 
uvedených halách. Letní příprava – od 15. 4. do 30. 6. 
areál TK Tatran Stromovka, U císařského mlýna, Praha 7. 
MŠ: Dopolední výuka 10.00–11.30 hod. ZŠ: Odpolední vý-
uka 14.00–16.00 hod. Individuální výuka dle dohody. 

Doprava zajištěna mikrobusem či osobními auto-
mobily, podle počtu dětí a dohody se školou. 

Cena za jedno období je 2 600,– Kč včetně dopravy. 
Předplatné je 7 000,– Kč za rok při minimálním počtu čtyř 
účastníků. 

termín plateb předplatného: 
období: 1) 1. 10.–26. 1., 2) 2. 2.–13. 4., 3) 20. 4.–29. 6. 

Poradenské služby při výběru sportovního vybavení v ce-
nově dostupných relacích. Možnost základního zajištění 
služby. 

kontakt
Mgr. Mirka Bendlová hlavní trenér, trenér I. třídy, GSM: 
+420 603 830 505. Profil: Vedoucí projektu. Vítězka: Fed-
Cup 1975, WTA Kutzbühl, Semifinále: Rolland Garros Pa-
ris Devětkrát mistryně republiky. WTA 18. místo. Třicet let 
praxe s dětmi. 

Nikola Bendlová asistent hlavního trenéra, trenér II. třídy, 
GSM: +420 603 859 990. Profil: Mistr republiky juniorů 1990. 
Deset let praxe s dětmi.

INfO
TJ SOKOL TROJA
upozorňujeme všechny zá-
jemce, že malý sál tělocvič-
ny (t. č. mimo provoz)  bude 
znovu zprovozněn v průbě-
hu měsíce září 2009.

PARNÍKEM 
zA A. dVOŘÁKEM
Sokol Troja pořádá v ne-
děli 20. 9. 2009 celodenní 
výlet motorovou lodí.
Nástup je v 9 hod. na Troj-
ském ostrově u přístaviště, 
ve 12 hod. vylodění v Nela-
hozevsi (oběd, zámek, mu-
zeum, cyklovýlet, pěší, hry 
pro děti), v 15 hod. plavba 
zpět, návrat v 18 hod. Cena: 
členové TJ 130,– Kč, nečle-
nové 200,–, děti a důchod-
ci: členové 80,–, nečlenové 
150,– Kč.              a. filipová                                                                                                                                      
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V letošní červnové Živě (č. 3/2009) mě zaujal článek o vý-
skytu ploskoroha pestrého (Libelloides macaronius) v těs-
ném sousedství Troje na lokalitě přírodní památky Pod-
babské skály. Ta leží přímo proti přívozu v Podhoří na dru-
hém břehu Vltavy a zahrnuje skalní stěnu nad železnicí 
na sever od ústí Šáreckého potoka do Vltavy a skalnatý 
svah nad Šáreckým údolím. Má rozlohu 0,8363 ha, pod-
klad tvoří proterozoické břidlice, v horní části spraš. Jsou 

Je u nás velmi vzácný, naše republika leží na severozápadní 
hranici jeho rozšíření, které má těžiště v jihovýchodní ev-
ropě a v jihozápadní Asii. U nás se dle literatury vyskytuje 
pouze v nejteplejších oblastech, na jižní Moravě, v Českém 
krasu a v údolích Vltavy a jejích přítoků v okolí Prahy. Právě 
Podbabské skály jsou poslední známou lokalitou v Povlta-
ví. Ploskoroh svou vazbou na společenstva dříve tak hoj-
ných pastvin doplácí na změnu hospodaření v krajině, tak 
jako mnoho jiných druhů. Dnes začíná být jasné, že dřívější 
větší druhová diversita byla podmíněna bohatým spektrem 
lidských činností v obhospodařovávané krajině kterou ne-
lze nahradit pouze vyhlašováním chráněných území.
Autor článku v Živě, Milan Řezáč (rezac@vurv.cz) vyzývá 
čtenáře k zaslání informací o případných dalších pozorová-
ních výskytu ploskorohů u nás k ucelení současného obra-
zu rozšíření ploskorohů v České republice. Proto vyzýváme 
k pozornosti zejména naše spoluobčany v Podhoří, kde se 
také podobná stanoviště nacházejí a je tu tedy vzhledem 
k blízkému sousedství i velká pravděpodobnost výskytu. 
Přispěli by tak k dalšímu potvrzení výjimečnosti přírodního 
prostředí Troje.           ing. arch. václav valtr, zástupce starosty

PLOSKOROH PESTRÝ NA POdBABSKÝCH SKALÁCH A SNAd I V POdHOŘÍ?

LiDé v troji

trojský kaLEnDář

Evidence na úřadu Městské části Praha-
Troja vykazuje prostý fakt: rok naroze-
ní naší sousedky Marie Heřmánkové je 
shodný s rokem, kdy začala první světo-
vá válka. Narodila se totiž v roce 1914 
v Táboře. Na své narození v husitském 
městě je jako česká vlastenka patřičně 
hrdá. Již více než padesát pět let bydlí  
v pražské Troji, letos se stala nejstarší 
obyvatelkou MČ Praha-Troja.

za jakých okolností jste do troje přišla?
„Po druhé světové válce se vrátil můj 
manžel z koncentračního tábora. Do-
stali jsme možnost postavit prostřed-
nictvím stavebního družstva Plán polo-
vinu dvojdomku v místech, kde původ-
ně byla pomologická zahrada. Dostali 
jsme nabídku dobré půjčky a tak jsme 
se s manželem do stavby pustili. Půjčku 
jsme spláceli až do povodně. Nikdy jsme 
svého rozhodnutí nelitovali.“ 

v troji se vám tedy líbilo?
„V té době Troja pochopitelně vypadala 
jinak. Byl tu klid, směrem k Vltavě jsme 
byli obklopeni samou zelení. Za plotem 
začínala trojská zahradnictví, nebyl tu 
také na silnici skoro žádný provoz. Vy-

chovali jsme s manželem v krásném pro-
středí Troje tři děti. Po likvidaci trojských 
zahradníků v šedesátých letech a poz-
ději při vzniku všech možných skládek 
v okolí se prostředí sice výrazně zhorši-
lo, ale stále jsme tu byli rádi. Dokladem 
dobrých vztahů mezi zdejšími sousedy je 
i to, že dodnes nikoho nenapadlo zřizo-
vat mezi původními pozemky družstva 
Plán ploty.“

našla jste v troji i zaměstnání…
„Zpočátku jsem se věnovala svým ma-
lým dětem. Když povyrostly, pracovala 
jsem v trojském elektrozkušebním ústa-
vu v evidenci zkušebních vzorků. Práce 
mě bavila a výhodou bylo, že jsem to 
do eZÚ z našeho domku měla kousek 
pěšky.“ 

kdy vám bylo nejhůře?
„Pochopitelně když zemřel před sedm-
nácti lety můj manžel. A podruhé, když 
přišla v roce 2002 ničivá povodeň. Byla 
to katastrofa. Dům se stal naprosto ne-
obyvatelným. Nebylo třeba přistoupit 
k demolici, bydlet se však v domě dlouho 
nedalo. Zásluhou mého syna a jeho ro-
diny se postupně dům dal a ještě stále 
dává do pořádku.“

žijete teď přechodně u své vnučky na 
Letné…
„Je to proto, že vinou nemoci nemohu 
chodit a jsem upoutána na lůžko! Pro-
to se bohužel nemohu do krásné Troje 
podívat. Pečuje o mne nejen vnučka, ale  
i syn s rodinou. Dá se říci, že mám štěstí 
v neštěstí – všichni jsou úžasně hodní a 
starají se, aby mně nic nechybělo. Přála 
bych si, aby se obyvatelům Troje v ní líbi-
lo tak, jak se v ní líbilo mně…                                           

rozmlouval bok

PANÍ MARIE HEŘMÁNKOVÁ

Celoživotní tvorba ak. mal. Gabriela Fil-
cíka obnáší – dětskou ilustraci, knižní 
úpravy, didaktickou grafiku, design hra-
ček, animovaný film – vše se specializa-
cí pro dětského diváka. Pro naši galerii 
připravuje dětskou výstavu, která nebu-
de jen k pasivnímu prohlížení, 
ale kde se mohou malí ná-
vštěvníci i aktivně zapojit. 
Využijte jedinečné příleži-
tosti a přiveďte své děti 
do Galerie u lávky ve 
čtvrtek 3. září v 17 hodin.

zde společenstva skal, skalní stepi a hlinité stepi s výsky-
tem chráněných a ohrožených druhů. Minerálně bohatá 
příměs spraše má význam pro výskyt druhově bohatých 
rostlinných společenstev s česnekem chlumním a rozchod-
níkem bílým, trýzelem škardolistým a kostřavou waliskou. 
Na skalních teráskách na kyselých břidlicích se vyskytuje 
společenstvo křivatce českého a rozrazilu ladního.
Ploskoroh je představitelem řádu síťokřídlého hmyzu 
a vzhledem připomíná vážku či motýla. Jeho jméno je 
odvozeno od jeho výjimečně dlouhých tykadel, má polo-
průsvitná křídla o rozpětí 4–6 cm se hnědočernými a žlu-
tými skvrnami. Léta hlavně za slunečných dní od května 
do září.
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informace v recepci autokempu 
sokola troja (trojská 171a)

nebo tel. 602 150 374  (jaroslav fliegl) 

RESTAURACE  
tj sokoL troja

trojský kaLEnDář

otevřeno denně, v září 
od 9.00 do 18.00 h.

září – měsíC číny 
26. 9. jarmark pro šikovné ručičky – 

Nadace Táta a Máma pořádá 
jarmark výrobků dětí z dětských 
domovů. Nechte se ohromit tím, 
co všechno dovedou!

28. 9. výroční slavnost – Zoo Praha sla-
ví 78. výročí otevření tentokrát 
v čínském stylu.  

happy mondays v září – FOTOSOUTěŽ 
pro každého. Každé zářijové pondělí 
bude vstup zdarma pro ty, kdo se
zúčastní fotografické soutěže.
Pravidla soutěže a další podrobnosti 
naleznete na www.zoopraha.cz 
každou sobotu a neděli od 10 do 16 
hodin u vzdělávacího centra stánek ke 
kampani na záchranu evropských šelem 
„nechme šelmy žít“.

k pronajmutí od 1. 10. 2009

4. 9.–4. 10. dýně, tykve, ... 
Venkovní expozice areál JIH 
5. 9.–6. 9. víkend medu a 
perníku
Na venkovní expozici –
Areál JIH, po oba dny
od 10 do 18 h 

12. 9.–13. 9. vinobraní v bz
U sklenky dobrého Trojského...

Jižní předsunutá bašta hradu Český Šternberk, tzv. „hladomorna“, je součástí důmysl-
ného opevňovacího systému z přelomu 15. a 16. století. V letech 2002–2004 byla pro-
vedena její rekonstrukce. Bašta je jedním z nejlépe dochovaných objektů pozdněgotic-
kého fortifikačního stavitelství. Otevřeno: stejně jako na hradě, vstup 10,– Kč. Spojení: 
VLAKeM  hl. nádraží v 8.31 nebo 9.26 hod. s navazujícím  přestupem v Čerčanech, doba 
jízdy cca 2 hodiny. AUTeM po D1 (exit 41) jste tam za hodinku. Motoristé se mohou na 
zpáteční cestě domů zastavit např. v národní kulturní památce Sázavský klášter, v místě 
spojeném se životem a smrtí sv. Prokopa (otevřeno VIII út–ne 9–17, IX út–ne 9–16 hod.). 
nebo u rodného domu Jiřího Voskovce (za klášterem po silnici na Uhlířské Janovice asi  
1 kilometr), popř. se projít podél Sázavy jen tak. 
A hvězda ve znaku moravského města Šternberk? V r. 1253 se podařilo proniknout až 
k Olomouci uherským Kumánům, spojencům krále Bély IV. Obranu Olomouce a okolí 
svěřil Přemysl, pozdější král Přemysl Otakar II., jednomu ze svých dvořanů – českému 
šlechtici Zdeslavu ze Šternberka. Ten se úkolu zhostil výtečně, Kumány donutil k ústupu 
a k návratu do Uher. Jako odměnu získal od Přemysla území severně od Olomouce, kde 
si postavil hrad Šternberk. Zdeslav ze Šternberka užíval dříve přídomku z Chlumce a byl 
potomkem rodu Divišoviců, jenž vlastnil statky ve středních Čechách.  
Město Šternberk bylo vyhlášeno Historickým městem roku 2008, konají se v něm mimo 
jiné závody automobilů do vrchu na slavné trati ecce Homo. Šternberk je pořadatelem 
Národního zahájení Dnů evropského dědictví ve dnech 11.–13. září 2009 a připravuje 
k této události velmi bohatý kulturní program (divadelní představení, řemeslné trhy, 
kejklíři, Oldies party, ohnivá show a mnoho dalších) – více na www.npu.cz.

připravila r. zajícová

zA HVězdOU NA čESKÝ šTERNBERK
O úvodní slovo na téma šternberské hvězdy ve znaku Českého Šternberku jsem požáda-
la informační kancelář hradu Český Šternberk: „Kolem r. 1241 založil Zdeslav z panského 
rodu Divišovců na skalnatém ostrohu nad řekou Sázavou kamenný hrad a pojmenoval 
jej podle dobové zvyklosti poněmčovat názvy „Šternberk“. Odtud se datuje i nový pří-
domek rodu ze Sternberga. Erbem Divišovců, vlastně Sternbergů totiž byla a je zlatá os-
mihrotá hvězda v modrém poli. (Německy stern=hvězda, berg=kopec). V podhradí brzy 
vznikla vesnice, nynější městys Český Šternberk, v jehož znaku je právě šternberská hvěz-
da. Stejně se osmicípá hvězda dostala např. do znaku města Benešov. V r. 1327 totiž toto 
město získal rod Sternbergů.“ A jak se dostala hvězda do znaku městské části Praha-Tro-
ja? „Osmicípá hvězda ve znaku Troji souvisí s Václavem Vojtěchem ze Sternberga, který 
nechal v letech 1679–1685 vybudovat Trojský zámek a dalšími členy rodu, kteří vlastnili 
Trojský zámek a přilehlé pozemky až do 18. stol. Pak zámek koupila Marie Terezie pro 
ústav šlechtičen..“                                                              hana hořejší, hrad Český Šternberk
Vydejme se na hrad Český Šternberk, který dominuje již déle než 760 let krajině střed-
ního toku Sázavy na strmém skalnatém břehu. Je pozoruhodné, že hrad je dodnes v dr-
žení rodu jeho někdejšího stavebníka Zdeslava ze Sternberga. Středověká podoba raně 
gotického hradu je skryta v jádru dnešní stavby, která byla vytvářena několika úpravami. 
Stavební vývoj sahá od pozdně gotických přestaveb, zdokonalujících obranný systém, až 
po honosné raně barokní úpravy interiérů pro účely pohodlného obývání.  
Zcela ojedinělá je šternberská sbírka dobových grafických listů, námětově zaměřených 
k dějinám třicetileté války. Tato kolekce mědirytin, shromážděná počátkem 20. století 
Jiřím Sternbergem, čítá 545 kusů a je hodnocena jako jedna z nejvýznamnějších sbírek 
této tématiky. expoziční místnosti jsou doplněny sbírkou historických zbraní, soubory 
vzácného porcelánu a různými ukázkami drobného uměleckého řemesla uplynulých sta-
letí. Vstupné 100,- děti 50,-, studenti a důchodci 65,- Kč. Otevřeno: srpen kromě pondělí 
denně 9–18, září denně 9–17, říjen 9–17 h. pouze so,ne,svátky. 
majitel: zdeněk sternberg, kontakt: info@hradceskysternberk.cz, tel. 317 855 101

čEský ŠtErnbErG ŠtErnbErG


